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حاجز الحمرا ،ما هي أهميته ،ملاذا هو موجود ،ما هو املربر األمني له؟ هم يشهدون أن الوضع
األمني اليوم أفضل مام كان عليه قبل إقامة تلك الحواجز ،هم يستخدمون الحواجز ألنهم
يعتقدون أننا سنطالب بعدها بالحرية .الحواجز تثري السؤال :هل تريد إرسائيل إنهاء االحتالل؟ ال
أوهام لدي يف ذلك .كام أن التوسع االستيطاين كان يجب أن ينتهي منذ اتفاق أوسلو وليس اليوم؟
س :التعليم يف فلسطني ينقصه الكثري...
ج :نعم ،الحظت أنه ينقصه املهارات التحليلية واللغات ،ينقصه تكوين وعي مناهض للتزمت .بدأنا
يف تأهيل املعلمني ويف املستقبل يجب تغيري املناهج.
أنا أوالدي يحبون املدرسة (مدرسة خاصة يف القدس) ،كانوا يذهبون إىل املدرسة فرحني ،وهذا ما
أريده للمدرسة الفلسطينية ،أن تكون جذابة ،وليست عقوبة.
س :وكيف تنظر إىل احتامالت االقتصاد الفلسطيني؟
ج :نخطط ألن ننهي اعتامدنا عىل املساعدات الخارجية (للموازنة) يف عام  ،2013وهناك تطور ومنو
اقتصادي كبريان .اإلنفاق الحكومي اليوم سالب ألنه يرتاجع ،لكنْ  ،هناك منو بدا منذ عام .2007
رهاننا عىل املزيد من االستثامر يف القطاع الخاص ليعوض عن االنسحاب من القطاع العام.
القطاعات املرشحة للنمو هي السياحة ،وأيضاً قطاع تكنولوجيا املعلومات ،من عمليات البناء
الفلسطيني يف الضفة ،وكذلك الصناعات الدوائية ،وصناعة الحجر والرخام ،والزراعة أيضاً فيها
طاقة كامنة هائلة جداً ،هذا يتطلب مزيداً من االستثامر ،إضافة إىل قطاع الخدمات مبكوناته
كافة .لدينا نظام مرصيف يتمتع بدرجة كبرية من السالمة والكفاءة .قطاع التأمني ميكن أن يتوسع
عندما تتعمق السوق املالية من خالل أدوات الدين العام ...السندات عىل سبيل املثال .السوق
املالية دورها يتحفز .بالتأكيد يظل االستثامر يف اإلسكان عنرصاً مهامً للتشغيل عىل املدى القصري
واملتوسط .ولدينا تحول باتجاه العالج يف الداخل ،وما يتبعه من استثامر يف قطاع الصحة من قبل
القطاع الخاص .املجال واسع أمام االستثامر مبا ميكن أن يخلق فرص عمل يف فلسطني .إضافة إىل
ذلك نعول عىل املناطق الصناعية بدرجة كبرية .مناطق ستعمل مبستوى ما هو قائم يف بلدان
أخرى ،ومستثمرون من الخارج يأتون ليستثمروا هنا.

وثيقة رقم :13

مقابلة مع وزير الخارجية الرنويجي ورئيس لجنة االتصاالت لتنسيق
املساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية جوناس غاهر ستور ،حول
املساعدات املالية للسلطة ،وحول مفاوضات التسوية[ 13مقتطفات]
(نص مرتجم عن األصل)
 14كانون الثاين /يناير 2011

“لدينا طموح باالعرتاف بدولة فلسطني عندما تكون تلك الدولة مستعدة لتكون دولة حقيقية”،
قالها ستور يف به ِو فندق امللك داود مبارشةً بعد لقا ِء زعيمة املعارضة تسيبي ليفني .وأضاف“ :نريد
االعرتاف بالحقائق وليس الطموحات .وهذا اعتباراً من كانون الثاين .”2011
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وع َّلق ستور عىل السلطة الرنويجية ،التي أثارت حفيظة إرسائيل مؤخراً عندما رفعت مستوى
متثيل السلطة الفلسطينية يف أوسلو من ُم َمثل ّية إىل وفد ،قائالً“ :إنها ليست بصدد االعرتاف” ،وإن
االعرتاف وحده “لن يغري الحقائق عىل األرض”.
ولكنه عىل الرغم من ذلك أضاف أن ذلك التوجه ما يزال موجوداً طاملا ُوجدت املساعي
الديبلوماسية“ .ولكن إذا دخلت العملية الديبلوماسية يف طريق مسدود ،أعتقد أن املناخ ميكن أن
يتغري يف جميع أنحاء أوروبا ،ونحن نرى بالفعل ميوالً يف هذا االتجاه”.
وقال ستور أن املبادرات التي تشبه التوجه الفلسطيني للحصول عىل اعرتاف العامل بوجود دولة
تستنزف الطاقة الديبلوماسية وتشتت االنتباه .وقال“ :أعتقد أن جميع الطاقات ينبغي أن تركز عىل
املفاوضات .وكل نشاط يذهب أبعد من ذلك ميكن أن يشتت انتباهنا”.
(…)..
وترأس الرنويج لجنة االتصال املخصصة املؤلفة من الدول املانحة ،والتي بدورها تقدم أكرث من
 120مليون يورو لبناء املؤسسات كل عام.
(…)..
بعد سؤاله عام إذا وصلت العملية بالفعل إىل طريق مسدود ،قال ستور أن كالً من نتنياهو
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قالوا يف أيلول أنهم س ُيعطون أنفسهم عاماً واحداً .وقال
الرئيس األمرييك باراك أوباما يف اجتامع األمم املتحدة أنه قد تكون هناك دولة فلسطينية بحلول
االجتامع املقبل للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول.
ينص ُّب الرتكيز هنا عىل شهري آب وأيلول” ،مشرياً إىل أن خطة فياض لبناء مؤسسات
وقال“ :سوف َ
الدولة من املقرر أن تنتهي يف آب.

وثيقة رقم :14

كلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجالية الفلسطينية
يف سلطنة عُ امن تحدث فيها عن عملية التسوية السلمية واالنقسام
الفلسطيني[ 14مقتطفات]
 15كانون الثاين /يناير 2011

().....
أضاف السيد الرئيس“ :تعرفون أننا منذ فرتة طويلة ونحن نحاول ونبذل كل الجهد من أجل
الوصول إىل تسوية سلمية سياسية مع الجانب اإلرسائييل ،ويف نفس الوقت نكثف لقاءاتنا واتصاالتنا
مع مختلف دول العامل ،ومع الجاليات اليهودية أيضاً سواء خارج إرسائيل أو داخلها وذلك من أجل
أن نوصل صوتنا إىل هؤالء الناس حتى ال يستمعوا فقط إىل رأي وصوت حكومتهم التي نعترب أن
صوتها منحاز ،وبالتايل ال بد أن يستمعوا إىل صوت آخر ،ومن هنا تتشعب النشاطات وكلها تسري عىل
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